Willem van den Brink
(links) en Jan van Maanen
(rechts) zijn samen met
Willems vrouw Roelie de
drijvende krachten achter
de Briellaerd.
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HOVENIERSCENTRUM DE BRIELLAERD IN BARNEVELD

Groenmarkt
met allure
Op het voormalige landgoed De Briellaerd in
Barneveldiseenhoveniersbedrijfgevestigdmeteen
buitengewoon aanbod van planten, bomen en
tuinaccessoires. De verschillende tuinkamers
inspireren je om thuis meteen aan de slag te gaan.

SEASONSTUINEN 69

In de ontwerpen van
Willem en Jan komen altijd
bomen voor, zij zorgen voor
structuur in de tuin.

De vader van Willem
van den Brink was ook
hovenier te Barneveld.

‘We willen geen bouwmarkt zijn, maar een groenmarkt.
Kunststof materialen zul je bij ons
al helemaal niet aantreffen. We volgen onze eigen smaak
en dat waarderen onze klanten’

D

De entree is groots: een voorname poort met
smeedijzeren hek geeft toegang tot een oprijlaan die wordt omzoomd door hoge zuilen
vanbeukenenbuxushagen.Aanweerszijden
staanstijlvollesmallepilarenmethetlogovan
hoveniersbedrijfDeBriellaerd.Wiezichzopresenteert,schepthogeverwachtingen.Wandelend door de fraai aangelegde inspiratie- en
assortimentstuinen moet zelfs de meest ervarentuinliefhebbererkennendatditweleen
heel unieke plek is. Het is dat er op het terrein
nogeenriantewinkelentuingalerieis,anders
hadeenargelozebezoekergedachtdathijop
een landgoed rondliep en niet op een hoveniersbedrijf.Ookhetassortimentisbijzonder.
Waar vind je nog knoestige druiven die zo uit
eenwijngaardgehaaldlijken?Deeigenaarszijn
duidelijkliefhebbersdiehuneigensmaakvolgen en hun klanten graag verbluffen met
exclusieve planten en objecten.

EIGEN LIJN
De Briellaerd werd opgezet door Willem van
den Brink, samen met zijn vrouw Roelie: “We
zijneenechtfamiliebedrijf.Mijnbroerdoetbijvoorbeeldveelorganisatie-enplanningswerk.
Mijnvaderwasookhovenier,hierinBarneveld.
Zijn bedrijf moest wijken voor de bouw van
woonwijken. In 1992 fietsten we langs deze
plek. Ooit stond hier landgoed De Briellaerd,
maar het landhuis was al in 1852 gesloopt en
de landerijen waren weiland geworden. De
locatieisperfect:dichtbijdegrotewegenmet
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uitbreidingsmogelijkheden. Toen we in de
archievendoken,bleekdelaatstebewonereen
vermaardeplantenverzamelaartezijn.Wehebbendeoudeslotgrachtopnieuwuitgegraven.
Detoegangspoortisnietorigineel,diehebben
we inTsjechië gevonden. We vinden het leuk

Adressen in de omgeving
Landgoed De Schaffelaar met kasteel,
tuin, bos, koewei en oranjerie die nu
dienstdoet als romantisch theehuis.
Perfecte plek voor een high tea.
Stationsweg 6, Barneveld
Elk najaar is er een Veluwse Wijnroute
drie wijngaarden op de Veluwe met elk
zijn eigen ligging, sfeer en wijnen.
Voor informatie en kaartverkoop kunt
u terecht bij VVV Barneveld
Kwekerij De Hessenhof, biologische
kwekerij van vaste planten, varens,
siergrassen, kruiden en heesters.
Gespecialiseerd in Helleborus en
bosplanten. Hessenweg 41, Ede,
0318 617334, www.hessenhof.nl

om het landgoed zo veel mogelijk in oude stijl
terugtebrengen.Dieklassieke,rustigesfeer
pastbijonsbedrijf.Wijvolgengeenmodes,wij
zetten liever onze eigen lijn uit.” Jan van
Maanen hielp als vijftienjarige al mee op het
bedrijfenisnooitmeerweggegaan:“Werken
met planten en met groen mooie dingen
maken,wasaltijdalmijnideaal.Namijnhoveniersopleidingwasheteenlogischekeuzeom
hier fulltime aan de slag te gaan. Het bedrijf is
met ons meegegroeid. Er is steeds meer bij
gekomen: ontwerp en aanleg van de tuinen,
verkoopvanplanten,tuinmeubels,accessoires
enhet gevenvan cursussen.De takenzijnop
een natuurlijke manier verdeeld. Ik ben me
steedsmeergaantoeleggenophetontwerpen,
samenmetWillem.Roelieisverantwoordelijk
voor de winkel.”

ONTWERPSTUDIO
Hetbedrijfheeftinmiddelszevenhoveniersin
dienst en nog twee mensen die vooral op de
zaakwerken.Ophetterrein,middentussende
rustgevende tuinen, is ook een prachtig,licht
ateliergebouwdwaarWillemzijntuinontwerpenmaakt.Omdatoudebouwmaterialenzijn
gebruikt, lijkt het net alsof het atelier hier altijd
alheeftgestaan.Willem:“Dezeontwerpstudio
waseendroomwens.’sMorgensomzesuurzit
ik hier vaak al te werken. Mijn tuinontwerpen
zijn een spel van licht en schaduw. Ik neem
ook altijd het huis in het ontwerp mee. Buiten
en binnen horen bij elkaar, je moet ze als een-

In deze ontwerpstudio ontstaan alle tuinideeën.

Geen doorsnee collectie kaarsenstandaards.

Het winkelaanbod is geheel naar de smaak van de eigenaars.
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Roelie van den Brink is verantwoordelijk voor de winkel, waarin alleen
ornamenten en tuinspullen van natuurlijke materialen worden verkocht.

Sfeer proeven in een
van de vele tuinkamers
op De Briellaerd.

Door de aanhoudende vraag legt
ook Jan van Maanen zich steeds
meer toe op tuinontwerpen.

‘Wij houden van veel groen in een tuin.
Het ontwerp valt of staat met onze plantenkennis.
Met planten kun je zelfs
licht maken aan de noordkant van een huis’

heid zien. Natuurlijk zijn de ontwerpen per
projectverschillend,maarwatovereenkomt,is
dat ik beslotenheid creëer en veel boven het
hoofd werk. Ik neem alle ruimte mee in het
ontwerp, ook de lucht. Bomen horen in een
tuin.Veelmensenzijnbangvoorbomenomdat
ze ruimte innemen en schaduw geven. Maar
bomengeveneentuinjuiststructuurendynamiek. Je kunt ook een struik uit de kluiten
latengroeien,danhebjeeenzelfdeeffect.Als
de tuin eenmaal is aangelegd, ervaren de
meesteopdrachtgevershuntuinalsveelgroter.
Dat is een groot compliment. Wij houden van
veelgroenineentuin.Bijonzeontwerpenhebbenwegrootpleziervanonzeplantenkennis,
daarvaltofstaathetontwerpmee.Metplanten
kunjezelfslichtmakenaandenoordkantvan
eenhuis.Pergola’s,schuttingenenbestrating
zijn niet onze hoofdmoot: we willen geen
bouwmarktzijn,maareengroenmarkt.Kunststof materialen zul je bij ons al helemaal niet
aantreffen.Wevolgenonzeeigensmaakendat
waarderenonzeklanten.Zijwetenprecieswat
ze wel en niet bij ons kunnen vinden.”

KIJKTUINEN ALS VISITEKAARTJE
Jan:“Doorhetintensievecontactmetdeklantenisonscursusaanbodontstaan.Ikvindhet
leuk om mensen te adviseren en merkte dat
daar ook behoefte aan is. Veel mensen rommelenmaarwataan.Zewillengraagbeteren
meer,maarwetennietgoedhoe.Vandaardat
wenuvoorlichtinggevenoverwatjeallemaal

met planten kunt doen. Hoe je ze kunt combineren,snoeien,bloeibevorderenenonderhouden. We leren mensen dat je met weinig tijd
ookeenleuketuinkunthebben.Alsdebeplantinggoedis,kanhetonderhoudminimaalzijn.

Adressen in de omgeving
Kaasboerderij en landwinkel Vanelly,
Achterveldseweg 26, Barneveld,
0342 401529
Landgoed Schothorst, tussen
Barneveld en Amersfoort, met
natuureducatiecentrum, prachtig park
en middeleeuws erf.
Schothorsterlaan 21, Amersfoort
Uitzichttoren De Koepel in het
Lunterense Buurtbos, waar u vanaf
60 meter boven N.A.P. met de twee
verrekijkers kunt genieten van het
uitzicht over de Veluwe, het Rijndal en
de Gelderse Vallei tot aan Utrecht en
voorbij Amersfoort.
Boslaan 90, Lunteren, 0318 487563,
www.luntereren.com/dekoepelEde,
0318 617334

De contouren van de tuin zijn belangrijk. Met
beuken, taxus en vaste planten heb je een
stevigestructuurwaarmeejekuntspelen.Het
is mooi om te zien dat mensen enthousiast
worden en hun liefde voor tuinieren ontwikkelen. De kijktuinen zijn zo ook ontstaan. Het
zijn onze visitekaartjes. We kunnen in onze
eigen tuinen onbeperkt onze gang gaan.”
De tuinen liggen langs een lange as, het
wandelpad,enzijnviakleinedoorgangenmet
elkaarverbonden.Erzijnondermeereenklassieke Engelse tuin met borders op kleur, een
schaduwtuin,eengrijzetuin,eenvijvertuinen
eenvormentuin.Deplantendieindezetuinen
staan, zijn vrijwel allemaal verkrijgbaar in de
verderop gelegen tuinwinkel. Daar zijn ook
meubels,ornamenten,verlichting,aardewerk
enanderetuinaccessoirestekoop.Willem:“We
snuffelen overal rond, op zoek naar nieuwe
vondsten.BrocantesinBelgiëzijngeliefd,maar
ookdegroteinternationaletuinbeurzen.Inde
loop der jaren is onze smaak op elkaar afgestemd.Wewetenprecieswatonsaanspreekt
en wat niet. We kiezen op gevoel, we moeten
de dingen die we verkopen zelf mooi vinden,
anders komt het er niet in.”
Tekst Margriet de Groot

Pauline Joosten

Hovenierscentrum De Briellaerd, Plantagelaan 20,
Barneveld, 0342 404510, www.briellaerd.nl, e-mail:
info@briellaerd.nl Open: dinsdag t/m zaterdag.
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